
                                                บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  (ส านักปลัด)     
ท่ี  นม  ๗๕๔๐1/......                วันที่    30  สิงหาคม  2564 
เร่ือง  รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 
        พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง เข้ารับการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๖๔ นั้น 
  บัดนี้ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์ 
https://itas.nacc.go.th ส านักงานปลัด งานนิติการ จึงรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  เพื่อให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด
ย่อย ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ 04๒ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้ 
  ๑. การวิเคราะห์ผลประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมพวงมีค่าคะแนนเท่ากับ 75.08 คะแนน อยู่ในระดับ B ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค าคะแนนเท่ากับ 89.61 คะแนน โดย 
ประกอบด้วย ๕ ตัวช้ี ดังนี้ ตัวชีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี มีผลคะแนน เท่ากับ 93.37 คะแนน ตัวช้ีวัดท่ี 2 
การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 8.16 คะแนน ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การใช้อ านาจ มีผลคะแนนเท่ากับ 
92.23 คะแนน ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 86.09 คะแนน ตัวช้ีวัดท่ี ๕ การ
แก้ไขปญัหาการทุจริต มีผลคะแนนเท่ากับ 88.19 คะแนน จากผลคะแนนในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับที่ดี  
ควรรักษามาตรฐานของการด าเนินงานที่ดีไว้และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 
  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนนเท่ากับ 78.78 คะแนน โดย 
ประกอบด้วย ๓ ตัวช้ีวัด ดังนี้ ตัวช้ีวัดท่ี ๖ คุณภาพการด าเนิน มีผลคะแนน เท่ากับ 77.77 คะแนน ตัวช้ีวัดท่ี 7 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 82.04 คะแนน ตัวช้ีวัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน มีผล
คะแนน เท่ากับ 76.52 คะแนน จากล าดับคะแนน พบว่าตัวช้ีวัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบ   การท างานมีค่าคะแนน
น้อยท่ีสุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในปีต่อไป คือควรมีการ ปรับปรุงคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอนท่ีสะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 
มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วยและให้ความส าคัญกับความโปร่งใส 
   

/แบบตรวจการ... 
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  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 61.4 คะแนน โดย
ประกอบด้วย ๒ ตัว ตัวช้ีวัด ดังนี้ ตัวช้ีวัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 79.06 คะแนน ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ 
การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนนเท่ากับ 43.75 คะแนน ท้ัง ๒  ตัวช้ีวัด มีแนวทางการด าเนินงานท่ีคล้ายกัน คือ 
การเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญบนเว็บไชต์ของหน่วยงาน ซ่ึงผลการด าเนินงานของหน่วยงานในภาพรวมถือว่า ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ควรปรับปรุงการด าเนินงานให้ผ่านเกณฑ์ในปีต่อไป      

๒. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน มีดังนี้ 
  - การปรับปรุงระบบการท างาน ตัวชี้วัดที่ ๘ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน 
ให้มีกระบวนงานขั้นตอนท่ีสะดวกรวดเร็ว ดียิ่งขึน้ น าเทคโนโลยีมาใช้สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิด
โอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ด้วย และ
ให้ความส าคัญกับความโปร่งใส 
  - ข้อมูลผู้บริหาร  ตัวชี้วัดที่ 2 ไม่พบข้อมูลการติดต่อ ปลัด 
  - ข้อมูลการติดต่อ  ตัวชี้วัดที่ 5  ไม่พบแผนท่ีต้ังหน่วยงาน 
  - รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน  ตัวชี้วัดที่ 11  ไม่พบข้อมลู
รายงานการด าเนินงาน มีแค่รายงานรายจ่าย 
  - รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  ตัวชี้วัดที่ 12  ไม่พบข้อมูลผลการด าเนินการโครงการ 
  - E-Service  ตัวชี้วัดที่ 17  บริการในลิงค์ท่ีแนบมาไม่ถือว่าเป็นบริการ E-Service 
  - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ตัวชี้วัดที่ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีน ามาตอบ ไม่ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ อันได้แก่ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร, 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
  - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ตัวชี้วัดที่ 33  ไม่ระบุวันท่ีด าเนินการ 
  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ตัวชี้วัดที่ 35 ไม่พบรายละเอียดกิจกรรมท่ีด าเนินการในปี 2564
  - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 42  ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดการวิเคราะห์ผล. ITA ปี 2563 เช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
  - การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 43 
เนื่องจากไม่พบมาตรการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (042) ค าตอบจึงไม่สอดคล้อง
กับ 042 จึงไม่ได้คะแนน 043 ด้วย 

- มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 10.2 ไม่มีข้อมูล 
รายละเอียดการวิเคราะห์ผล. ITA ปี 2563 เช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  
 

/๓.มาตรการขับเคล่ือน… 
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๓.มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้เกิดเปน็รูปธรรม มีดังนี้ 
  ๓.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้านประสิทธิภาพการส่ือสาร 
   ๓.1.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในแต่ละด้าน เช่น Website, 
Facebook , Line ให้เกิดความชัดเจน 
   ๓.1.๒ แจ้งให้แต่ละส่วนราชการได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
   ๓.1.๓ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยท่ัวกัน 
   ๓.1.4 น าเทคโนโลยีมาใช้สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 
  ๓.2 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ด้านความโปร่งใส 

 ๓.2.๑ แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการ 
บริหารของหน่วยงาน โดยควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการ
ติดต่อของผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรครอบคลุมท้ังฝ่ายการเมือง และ
ฝ่ายข้าราชการประจ า   

 ๓.2.๒ แสดงข้อมูลการติดต่อ อยา่งน้อยประกอบด้วย ท่ีอยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์  
หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนท่ีต้ังหน่วยงาน 

 ๓.2.๓ แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี โดยมีเนื้อหาหรือ 
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด 
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีท่ีประเมิน 

3.2.4 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี โดยมีข้อมูลรายละเอียด 
สรุปผลการด าเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น และเป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา 

3.2.5 แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

3.2.6 แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใช้บังคับในหน่วยงาน 
ในปีท่ีรับการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร   การ
พัฒนาบุคลากร  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ  

3.2.7 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการด าเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 

3.2.8 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน 
ปัจจุบัน โดยเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการด าเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 

/3.2.9 แสดงการวิเคราะห์… 
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3.2.9 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐของปีท่ีผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนท่ีมีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการ
น าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  

3.2.10แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงานโดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 
 
  ข้อพิจารณา 
  เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้เกิดเป็นรูปธรรมเห็นควรแจ้งส านักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องด าเนินการตามมาตรการขับเคล่ือน การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดทราบ        
       
                      (ลงช่ือ)      วารินทร์  เวสซี่ส์ 
       ( นางวารินทร์  เวสซี่ส์) 
          หัวหน้าส านักปลัด 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง..........ควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ.............................................. 
            
                      (ลงช่ือ)       สุนันทา  ศิริรัตน์ 
       ( นางสุนันทา  ศิริรัตน์) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง...........เห็นชอบ........................................................................... 
 
            
                      (ลงช่ือ)         ปิยภัทร  รัชชาพงษ์ 
       ( นางสาวปิยภัทร  รัชชาพงษ์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง   
อ าเภอชุมพวง        จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 



 

 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  อ าเภอ  ชุมพวง  จังหวัด นครราชสีมา 

 
1.  การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากผลการประเมิน ITA  .ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  
พบว่า  มีผลคะแนน  อยู่ในระดับ B ดังนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
โดยวิเคราะห์การประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี                   93.37  คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่า อยู่ในระดับท่ีดี ควรรักษา
มาตรฐานของการด าเนินการท่ีดีไว้ และปรับปรุงการ
ด าเนินการให้ดีเย่ียมต่อไป 

2. การใช้งบประมาณ                 88.16  คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                       92.23  คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ      86.09  คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต        88.19  คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน           77.77  คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่าตัวชี้วัดท่ี  มีค่าคะแนนน้อย

ในทุกกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ในปีถัดไป  คือการปรับปรุงคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานให้กระบวนการท างานท่ีสะดวก รวดเร็ว ดี
ยิ่งขึน้ น าเทคโนโลยีมาใช้สร้างความพึงพอใจให้
ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้ท่ีมา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงกานด าเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและให้ความส าคัญ
กับความโปร่งใส 

7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร          82.04  คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน           76.52  คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล                79.06  คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตมี

ค่าคะแนนต่ าสุด ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในปี
ถัดไป คือ เสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และ ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

10. การป้องกันการทุจริต            43.75  คะแนน 

 
 

 
 
 
 
 



 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาคณุธรรมและความโปร่งใส่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

จากการประชุมคณะกรรมการและคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันที่  5  กันยายน 2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง เพือ่ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง   ดังน้ี 

1. เสริมสร้างความรู้
ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานเรื่องการ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
2. ชี้แจงแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
เสียภายใน (IIT) รายข้อให้บุคลากรได้
ทราบและเข้าใจ  
3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (EIT) ผ่าน 

https://www.chumpuang.go.th 

ส านักปลัด ม.ค.65 – ก.ย.65 รายงานผลการด าเนินการผ่าน
เว็บไซต์ 
https://www.chumpuang.go.th
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 

2. ก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ปัจจุบัน 

ส านักปลัด ม.ค.65 – ก.ย.65 มีค าสั่งมอบหมายงานและมีผลการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน 
https://www.chumpuang.go.th 
และ Facebook อบต.ชุมพวง 

3. ปรับปรุงเว็บไซต์
หน่วยงานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยภาคงานรัฐ 
(ITA) 

1. แจ้งadminปรับปรุงเว็บไซต์และ
อัพเดทข้อมูลให้สอดคล้องกับแนว
ทางการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เช่น 
2. เพ่ิมข้อมูลนโยบายไม่รับของขวัญ 
(No gift policy) 
3. ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารให้ครบถ้วน
ทั้ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และ
ช่องทางการติดต่อเน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนคณะผู้บริหารจึงต้องด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขทั้งหมด 
4. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ช าระภาษผี่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 

ส านักปลัด ม.ค.65 – ก.ย.65 รายงานผลการด าเนินการผ่าน
เว็บไซต์ 
https://www.chumpuang.go.th 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                   

ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
ท่ี   251  / 2564 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

***************** 
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี ๒1 มกราคม ๒๕๖1 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖4 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัด
ของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ โดยในระยะแรกได้ก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕  
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘0 จะต้องได้คะแนน ๘5 คะแนนขึ้นไป นั้น 
 ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง จึงเห็นความส าคัญของการประเมินฯ ดังกล่าวเปรียบเสมือน
เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี เพื่อให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรซึ่งจะช่วยให้สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการสามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชน ได้ดียิ่ งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒565 โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ และอ านาจและหน้าท่ี ดังนี้ 
 ๑. นางสาวปิยภัทร  รัชชาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ประธานคณะท างาน 
  ๒. นายอ านาจ       อยู่เกาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  คณะท างาน 
 3. นางนิตยา ทองคร่ า รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  คณะท างาน 
 4. นางสุนันทา ศิริรัตน์ ปลัดองค์การบริการส่วนต าบลชุมวง  คณะท างาน 
 5. นายปรีชา จันทร์มาลา ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะท างาน 
 6. นางชุติกาญจน์ อันทะเกษ ผู้อ านวยการกองคลัง    คณะท างาน 
 7. นางสาวนิติกานต์  ประจง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะท างาน 
 8. นายธนจิตร พรมดอนก่อ นักวิชาการศึกษา     คณะท างาน 
 9. นางกรรณิการ์ วงศ์สุริยศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล    คณะท างาน 
 10. นางสุทธญาณ์ เหมือนกลาง นักพัฒนาชุมชน     คณะท างาน 
 11. นางวารินทร์ เวสซี่ส์ หัวหน้าส านักปลัด          คณะท างาน/เลขานุการ 
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ให้ผู้ได้รับแต่งต้ัง มีอ านาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ก าหนดแนวทางปรับปรุง https://www.chumpuang.go.th   และ Facebook องค์การบริหารส่วน 
ต าบลชุมพวง ให้รองรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และรองรบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 2. รวบรวม และตรวจสอบข้อมูล เพื่อเผยแพร่ผ่าน www.ponglocalgov.go.th และ Facebook องค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมพวง 
 ๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้และก าหนดแนวทางปฏิบัติในการน าข้อมูลข่าวสารขึ้นเผยแพร่ 
ผ่านเว็บไชต์ และ Facebook รวมท้ังการควบคุม ก ากับ เฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็น 
ไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 4. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้มารับบริการในงานด้านการจัดเก็บรายได้ 
 5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ส่ัง ณ วันท่ี  5   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒565 
      
 
 

                 (นางสาวปิยภัทร  รัชชาพงษ์) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการและคณะท างานเพื่อสนบัสนนุการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันที่ 5   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

................................................. 
ผู้มาประชุม 
๑. นางสาวปิยภัทร    รัชชาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  ประธาน 
๒. นายอ านาจ         อยู่เกาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  คณะท างาน 
3. นางนิตยา   ทองคร่ า รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  คณะท างาน 
4. นางสุนันทา   ศิริรัต  ปลัดองค์การบริการส่วนต าบลชุมวง  คณะท างาน 
5. นางวารินทร ์   เวสซี่ส์  หัวหน้าส านักปลัด    คณะท างาน 
6. นายปรีชา   จันทร์มาลา ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะท างาน 
7. นางชุติกาญจน์   อันทะเกษ ผู้อ านวยการกองคลัง    คณะท างาน 
8. นางสาวนิติกานต์   ประจง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะท างาน 
9. นายธนจิตร   พรมดอนก่อ นักวิชาการศึกษา    คณะท างาน 
10. นางกรรณิการ ์   วงศ์สุริยศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล    คณะท างาน 
11. นางสุทธญาณ์   เหมือนกลาง นักพัฒนาชุมชน     คณะท างาน 

ผูไ้ม่มาประชุม 
  -ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  -ไม่มี 
เร่ิมประชุมเวลา 0๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   ด้วยส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
   ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparence Assessment - ITA) 
   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อขับเคล่ือนการยกระดับผลการประเมิน ITA ตามแผน 
   แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
   และประพฤติมิชอบและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยก าหนดเป้าหมาย 
   ให้ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภาครัฐต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ 
   โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparence  
   Assessment - ITA) 

 

/๘๕ คะแนนขึ้นไป… 
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 ๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบผล 
 การประเมินฯ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการจัดท าแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
 พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง มีคุณธรรมในการด าเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ท่ัว
ประเทศเพื่อให้การด าเนินการจัดท าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมพวง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและผ่านเกณฑ์การประเมิน
จึงเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ประธานฯ - ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

ประธานฯ ๓.๑ ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ท่ี 251 ลงวันท่ี 5 กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง 
 แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
 ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แต่งต้ัง
 เพื่อให้ก ากับดูแลคณะท างานในการตอบแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ส าหรับ
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ซึ่งคณะกรรมการและ
 คณะท างานประกอบด้วย 

 ๑. คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ  ซึ่งมี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมพวง    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง และพนักงานส่วนต าบล เป็นคณะท างาน และ หัวหน้าส านักปลัด  
เป็นเลขานุการมีหน้าท่ีก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานของคณะท างานและให้
ค าปรึกษาแนะน าในการตอบแบบส ารวจฯ แต่ละตัวชี้วัด เพื่อให้การประเมินคุณธรรม
 และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency 
 Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไปด้วยความเรียบร้อย 
 เหมาะสมบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 2. คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ภาครัฐ ประกอบด้วยคณะท างานจัดท าตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่ง 
 ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ๓๓ ข้อมูล และคณะท างานจัดท าตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป้องกัน
 การทุจริต ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 

/๓.2 แจ้งผลการประเมิน… 
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ประธานฯ  ๓.2 แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
   ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
   ๒๕๖๔ ด้วยส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งผลคะแนนการ 
   ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
   andTransparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทาง 
   เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th หัวข้อผลการประเมิน โดยได้ด าเนินการประเมิน 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านมาแล้ว นั้น ส านักงานปลัด ได้รายงานผลคะแนน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ 0๔๒ ซึ่งมีผลการประเมิน มีคา่คะแนนเท่ากับ 
75.08 คะแนน อยู่ในระดับ B 

ทีป่ระชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
ประธานฯ  ๔.๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง มีค าคะแนนเท่ากับ 75.08 คะแนน อยู่ในระดับ B 
   ขอให้คณะท างานทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันตามรายงานผลการประเมิน ประจ าปี 
   งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อน าผลการวิเคราะห์การประเมินมาก าหนดแนวทางการปรับปรุง 
   และพัฒนา และก าหนดมาตรการภายในต่อไป 
   แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐๐.00  
   คะแนน โดยประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าท่ีมีผลคะแนน 
   เท่ากับ 93.37 คะแนน ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 88.16  
   คะแนน ตัวชี้วัดท่ี ๓ การใช้อ านาจ มีผลคะแนนเท่ากับ 92.23 คะแนน ตัวชี้วัดท่ี ๔  
   การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีผลคะแนนเท่ากับ 86.09 คะแนน ตัวชี้วัดท่ี ๕   
   การแก้ไขปัญหาการทุจิตมีผลคะแนนเท่ากับ 88.19 คะแนน จากผลคะแนนใน  
   ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับท่ีดี ควรรักษามาตรฐานของการด าเนินงานท่ีดีไว้ในปีต่อไป 
   แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนนเท่ากับ ๘๖.๒๙  
   คะแนน โดยประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงานมีผล 
   คะแนนเท่ากับ ๘๕.๓๔ คะแนน ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร มีผลคะแนน 
   เท่ากับ ๘๘.๔๕ คะแนน ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนนเท่ากับ  
   ๘๕.๐๙ คะแนน จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน     
   มีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในปีต่อไป      
   คือ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอนท่ีสะดวก 

/รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น… 
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   รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิด  
   โอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงด าเนินงาน  
   เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยและให้ความส าคัญกับความโปร่งใส 
   แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 61.40 คะแนน  
      โดยประกอบด้วย ๒ ตัว ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน  
   เท่ากับ 79.06 คะแนน ตัวชี้วัดท่ี ๑0 การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนนเท่ากับ 43.75 
   คะแนน  ท้ังสองตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานท่ีคล้ายกัน คือการเผยแพร่ข้อมูลท่ี 
   ส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานในภาพรวมถือว่า  
   ต่ ากว่าเกณฑ์ ควรปรับปรุงการด าเนินงานท่ีดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 

สรุป ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 75.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผล
การประเมินระดับ B หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA  เป็นส่วนใหญ่ โดยมีบางประเด็นท่ีจ าเป็นวางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงประมาณราวร้อยละ 15-25 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามท้ังหมด ท้ังนี้ หน่วยงานพึง
พิจารณาประเด็นย่อยท่ียังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความ
โปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล นอกจากนี้ การส่งเสริมกลไกการท างานท่ีเปิดเผยจะสามารถ
สร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในมุมมองของสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ท้ังนี้ ประเด็น
ท่ีควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
- แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีท่ีรับการ
ประเมิน 
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของปีท่ีผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น 
ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนท่ีมีความสอดคล้องกับผล
การประเมินฯ ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  
- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
โดยเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ กับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการด าเนินการในปีท่ี
รับการประเมิน 
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- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการ
ด าเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 
- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปีท่ีรับ
การประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การบรรจุและแต่งต้ัง
บุคลากร   การพัฒนาบุคลากร  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ  
- แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น และเป็น
รายงานผลของปีท่ีผ่านมา 
- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี โดยมีเนื้อหาหรือ
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ 
กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปีท่ีประเมิน 
- แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย ท่ีอยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนท่ีต้ังหน่วยงาน 
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน โดยควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย 
และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ควรครอบคลุมท้ังฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจ า 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
ประธานฯ  - ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบกับประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการประเมิน 
   คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง หรือไม่ประเด็นที่ 
   เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน มีดังนี้ 
   1. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
   ๒. ด้านประสิทธิภาพการส่ือสาร 
   3. ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน 
   ๔. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
มติท่ีประชุม  - เป็นเอกฉันท์เห็นชอบ 
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ประธานฯ  - ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
   โปร่งใสภายในหน่วยงานให้เกิดเปน็รูปธรรม 
   มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้เกิด 
   เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
   ๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 
   - ช้ีแจงให้บุคลากรในสังกัดเข้าใจตรงกัน 
   - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยท่ัวกัน 
   - ติดตามสรุปและรายงานผลประจ าปีงบประมาณ 
   2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้านประสิทธิภาพการส่ือสาร 
   - ก าหนดผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในแต่ละด้าน เช่น Website,   
   Facebook, Line ให้เกิดความชัดเจน 
   - ปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการอ านวย 
   ความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการในงานด้านการจัดเก็บรายได้ 
   - แจ้งให้แต่ละส่วนราชการได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
   - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
   - ติดตามสรุปและรายงานผลประจ าปีงบประมาณ 
   ๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
   - จัดให้มีมาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
   และเผยแพร่ผ่านช่องทาง เช่น Website, Facebook , Line 
   - การเปิดเผยข้อมูล เน้นการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประกอบด้วยข้อมูล 
   ด้านการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคลรวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
   และประชาชนท่ัวไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service 

4. การวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับ
การด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล นอกจากนี้ การ
ส่งเสริมกลไกการท างานท่ีเปิดเผยจะสามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในมุมมองของ
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ท้ังนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการ
ให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
- แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีท่ีรับการ
ประเมิน 
 

/แสดงการวิเคราะห์… 
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- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของปีท่ีผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น 
ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนท่ีมีความสอดคล้องกับผล
การประเมินฯ ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  
- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
โดยเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ กับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการด าเนินการในปีท่ี
รับการประเมิน 
- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการ
ด าเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 
- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปีท่ีรับ
การประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การบรรจุและแต่งต้ัง
บุคลากร   การพัฒนาบุคลากร  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ  
- แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น และเป็น
รายงานผลของปีท่ีผ่านมา 
- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี โดยมีเนื้อหาหรือ
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ 
กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปีท่ีประเมิน 
- แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย ท่ีอยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนท่ีต้ังหน่วยงาน 
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- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน โดยควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย 
และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ควรครอบคลุมท้ังฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจ า 

มติท่ีประชุม  - เป็นเอกฉันท์เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ 
ประธานกรรมการ - ไม่มี 
ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

  ลงช่ือ กรรณิการ์  วงศ์สุริยศักดิ์    ผู้จดบันทึกการประชุม 
  ( นางสาวกรรณิการ์  วงศ์สุริยศักดิ์ ) 

นักทรัพยากรบุคคล 
 

ลงช่ือ   วารินทร์  เวสซี่ส์ ผู้จดบันทึกการประชุม 
( นางวารินทร์  เวสซี่ส์ ) 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

 
ลงช่ือ     สุนันทา  ศิริรัตน์         ผู้จดบันทึกการประชุม 

( นางสุนันทา  ศิริรัตน์ ) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

 
         ลงช่ือ ปิยภัทร  รัชชาพงษ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม 

       (นางสาวปิยภัทร  รัชชาพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


